
Σαν σήμερα, το μεσημέρι της Πέμπτης 25 Μαΐου 1944, 850 άνδρες και 61 γυναίκες, αγωνιστές της 
Εθνικής Αντίστασης ξεκίνησαν από το Χαϊδάρι με προορισμό τα ναζιστικά στρατόπεδα 
συγκέντρωσης. 
Η ανάρτησή μας http://www.ionikienotita.gr/?p=37894/ 25 Μαΐου. «Μέρα Μαγιού μου μίσεψες» 
περιλαμβάνει τον ονομαστικό κατάλογο των 61 γυναικών (από 14 χρονών και άνω) που στάλθηκαν 
αρχικά στο Στρατόπεδο Συγκέντρωσης Ravensbrück και κατόπιν στο «HASAG Leipzig», το 
μεγαλύτερο δορυφορικό στρατόπεδο γυναικών του Στρατοπέδου Συγκέντρωσης Buchenwald. 
Το Hugo Schneider Aktiengesellschaft (HASAG), με έδρα στη Λειψία, ήταν μια από τις μεγαλύτερες 
εταιρείες εξοπλισμού στο γερμανικό Ράιχ κατά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Η εταιρεία κατείχε μεγάλα 
εργοστάσια στη Γερμανία και την κατεχόμενη Πολωνία, όπου χρησιμοποιούσε χιλιάδες Εβραίους 
άνδρες και γυναίκες, πολιτικούς καταναγκαστικούς εργάτες, αιχμάλωτους πολέμου και κρατούμενους 
στρατοπέδων συγκέντρωσης για την κατασκευή πυρομαχικών και αντιαρματικών κεφαλών. 
Στο «HASAG Leipzig», 5.000 γυναίκες από 28 έθνη, από τις οποίες το 1/3 ήταν Εβραίες, δούλευαν 
12 ώρες την ημέρα κάτω από απάνθρωπες συνθήκες. Ανάμεσά τους υπήρχαν και κάποιοι 
«επικίνδυνοι άνδρες» που είχαν συλληφθεί από τo RSHA, το Κεντρικό Γραφείο Ασφαλείας του Ράιχ: 
SZAJBE HENRYK (αρ. 1196) ετών 4, LERMAN WIGDOR (αρ.1032) ετών 4, …  
Το γεγονός ότι στο «HASAG Leipzig», οι καταναγκαστικοί εργάτες δεν δολοφονούνταν με Zyklon B, 
με ενέσεις φαινόλης ή με πειράματα, δεν το καθιστά λιγότερο εγκληματικό, αφού εκτός από τις 
απάνθρωπες συνθήκες δουλειάς και διαβίωσης, υπήρχαν συχνές μεταγωγές στο Στρατόπεδο 
εξόντωσης Auschwitz.  
Σήμερα, το κτίριο στο Kamenzer Straße 10/12 που ήταν κάποτε κεντρικό μέρος του στρατοπέδου 
συγκέντρωσης «HASAG Leipzig», χρησιμεύει ως τόπος συνάντησης νεοναζιστικών μορφωμάτων, 
ενώ η σβάστικα κυριαρχεί ακόμα σε κάποιες αίθουσες. 
Στο «HASAG Leipzig» κρατήθηκαν 60 Ελληνίδες. Έχουμε ηθικό και έννομο συμφέρον να σταματήσει 
αυτό το έγκλημα. 
Αν και η Δήλωση του Μνημείου της Λειψίας για την Καταναγκαστική Εργασία στο πρώην δορυφορικό 
στρατόπεδο συγκέντρωσης «HASAG Leipzig» στην Kamenzer Strasse περιγράφει εμπεριστατωμένα 
την όλη κατάσταση, εγώ απλά καταθέτω 3 σταγόνες ιστορίας: τη Μεταφορά στο Auschwitz 28.8.1944 
στην οποία συμπεριλαμβάνεται και Ελληνίδα, το ποίημα του HASAG και το θαύμα της Estare Kurz.  
 
 
 
Σημείωση 
Για τους 850 άνδρες που μεταφέρθηκαν στο στρατόπεδο συγκέντρωσης Neuengamme (αρ.32301-33150), είχα 
ξεκινήσει μια υποτυπώδη έρευνα. Τα περισσότερα αρχεία του στρατοπέδου συγκέντρωσης Neuengamme έχουν 
καταστραφεί, πολλά ονόματα χάθηκαν και έμεινε μόνο ο αριθμός τους και ότι ήταν Έλληνες πολιτικοί 
κρατούμενοι. Επειδή «Κάθε όνομα μετράει», όταν απευθύνθηκα στο KZ‑Gedenkstätte Neuengamme 
προκειμένου να γίνει μία απαραίτητη προσθήκη στο TOTENBUCH LISTE, ενημερώθηκα από τον υπεύθυνο ότι 
γίνεται έρευνα από Έλληνα ιστορικό, που είχε την καλοσύνη να μου στείλει το προσχέδιο της λίστας με τα 
ονόματα που συγκέντρωσε, καθώς και συγκλονιστικά στοιχεία για την τύχη κάποιων από αυτούς. 

 

Στην ιερή μνήμη του πατέρα μου Σωτήρχου Σωτήριου του Χρήστου (5.5.1924-25.5.1981), στη ιερή 
μνήμη όλων των θυμάτων την ναζιστικής θηριωδίας και σε όσους αγωνίστηκαν και αγωνίζονται 
ενάντια στο ναζισμό. 
 
Χρηστίνα Σ. Σωτήρχου   

http://www.ionikienotita.gr/?p=37894/
http://www.ionikienotita.gr/wp-content/uploads/2021/05/25-%CE%9C%CE%B1%CE%90%CE%BF%CF%85.-%C2%AB%CE%9C%CE%AD%CF%81%CE%B1-%CE%9C%CE%B1%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%8D-%CE%BC%CE%BF%CF%85-%CE%BC%CE%AF%CF%83%CE%B5%CF%88%CE%B5%CF%82%C2%BB.pdf


Hugo Schneider Aktiengesellschaft «HASAG Leipzig»  
«20 του Ιούλη. Το μέτωπο έχει ανάγκη από άνδρες, μα και τα εργοστάσια από εργατικά χέρια. Ευτυχώς 
οι «καλοί» έλληνες οι «πραγματικοί» πατριώτες φρόντισαν να μας στείλουν στην κατάλληλη στιγμή. 
Εμείς θα συμπληρώσουμε το κενό στη φάμπρικα. Το νέο μας στρατόπεδο είναι η Λειψία και η 
καινούργια μας δουλειά είναι να φτίαχνωμε βόλια για να χτυπούν τα΄ αδέρφια μας». Με πόσους 
κόπους και αγωνίες καταφέρναμε να βγάλουμε τη μισή παραγωγή. Πόση προσοχή για να μη 
πιαστούμε επ΄ αυτοφόρω οι «τρελλές» Ελληνίδες, όπως μας έλεγαν. Αλλά και τι εθνική περηφάνεια 
για μας να μισερεύεται η πολεμική παραγωγή των Ναζήδων από το τμήμα των Ελληνίδων. Ο Γερμανός 
υπεύθυνος του τμήματος στέλνεται γι΄ αυτό στο μέτωπο και στη θέση του μας ήρθε άλλος ναζιστής. 
Μα τίποτα η παραγωγή δεν ανεβαίνει ούτε με την τρομοκρατία, ούτε με το ξύλο. 150 χιλιάδες σφαίρες 
λιγώτερες τη μέρα. Το ηθικό και η στάση των Ελληνίδων προκαλεί το θαυμασμό των επιστρατευμένων 
ξένων εργατών, και πολλές φορές κι΄ αυτών των Γερμανών. Μια νερόβραστη σούπα από σάπια και 
σκουληκιασμένα καρότα για το μεσημέρι, ένα κομμάτι «ψωμί» με ίχνη μαργαρίνης για το βράδυ ήταν 
το καθημερινό μας συσσίτιο. Κι΄ όταν τα ξημερώματα ύστερα από 5ωρο ύπνο, που δεν μας ξεκούραζε, 
ακούγαμε το απαίσιο προσκλητήριο, πεταγόμαστε ιδρωμένες από το νυχτερινό πυρετό στον 
παγωμένο αέρα της Σαξωνίας. Επιστημονική μέθοδος σιγανής μα σίγουρης εξόντωσης. Όμως έπρεπε 
να ζήσουμε. Παλεύει ο λαός κάτω στην Ελλάδα για τη ζωή τη διατήρησή του. Παλεύαμε και μείς με τα 
δικά μας μέσα για τη διατήρησή μας. Κουταλιά-κουταλιά γεμίζει το δεύτερο πιάτο της άρρωστης από 
εξάντληση. Με τη σειρά σου δίνεις τη φέτα σου για την άρρωστη συντρόφισσά σου. Έτσι θα την 
γλυτώσεις από το κρεματώριο όπου καιγόταν κάθε άχρηστη για δουλειά. Και αντί για κλάμμα λίγα 
τραγούδια με τις κρατούμενες στον ίδιο σκοπό αλλά σε διάφορες ευρωπαϊκές γλώσσες των άλλων 
λαών μας έδιναν ελπίδες και θάρρος». 
Αφηγηματική μαρτυρία της μαθήτριας Ανθούλας Λαλοπούλου και της φοιτήτριας της ΑΣΚΤ Λόλας Βαρβέρη 

 

 

  



Μεταφορές στο CC Auschwitz, 28.08.1944 - 04.01.1945 
Στις αρχές Αυγούστου 1944, περισσότερες από 1.200 Πολωνές Εβραίες (Document ID: 5401522) έφτασαν 
στη Λειψία. Κάποιες είχαν μαζί τους μικρά παιδιά. Το HASAG έφερε αυτές τις γυναίκες από το κλειστό 
στρατόπεδο καταναγκαστικής εργασίας στο Skarżysko-Kamienna της Γενικής Κυβέρνησης της 
Πολωνίας, στη Λειψία για καταναγκαστική εργασία. 
Στις 28.8.1944, ξεκίνησαν οι μεταγωγές στο Auschwitz από «HASAG Leipzig»  
Οι Πολωνοεβραίες μανάδες με τα παιδιά στην αγκαλιά πήραν το δρόμο για τα κρεματόρια.  
Μαζί με αυτές η Ελληνίδα Ευαγγελία Ρήγκου, το ξανθό κορίτσι από τη Χαλκίδα. 
 

 

 



  



 



 

https://collections.arolsen-archives.org/en/search/topic/1-1-5-1_8017800?s=8017800 
Άμεση πηγή κτήσης ή μεταβίβασης: Περιουσία του Αμερικανικού Στρατού με δάνειο στην ITS 

  

https://collections.arolsen-archives.org/en/search/topic/1-1-5-1_8017800?s=8017800


ΡΗΓΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (Καστέλλα Χαλκίδας 7.9.1914) μεταγωγή στο Auschwitz 

από «HASAG Leipzig» στις 28.8.1944. 
Στην Εύβοια οι συλλήψεις έγιναν από τα «Ελληνικά SS» και οι κρατούμενες μεταφέρθηκαν στο Στρατόπεδο 
Χαϊδαρίου στις 17.2.1944, (κατάθεση της Μαρίας Μπουζαίου, που δόθηκε στις 8.6.1945. (MILITARY 
GOVERNMENT OF GERMANY MG/PS/14 / https://collections.arolsen-archives.org/de/document/7535787) 
Για κάποιους από τα μέλη των «Ελληνικών SS» η μεταγωγή των κοριτσιών από την Εύβοια ήταν η τελευταία 
υπηρεσία στους ΝΑΖΙ αφέντες τους. Την επομένη ημέρα 18.2.1944, το τραίνο που μετέφερε Αγωνιστές της 
Εθνικής Αντίστασης από τη Χαλκίδα στην Αθήνα με προορισμό το Χαϊδάρι, δέχθηκε επίθεση από τον ΕΛΑΣ, οι 
Έλληνες απελευθερώθηκαν ενώ κάποιοι από τους θιασώτες του δοσιλογισμού και της φρίκης εκτελέστηκαν. 
Μεταπολεμικά, οι έμμισθοι συνεργάτες των ΝΑΖΙ έγιναν ήρωες και το όνομά τους «κοσμεί» δρόμους της 
Χαλκίδας. 

  

https://collections.arolsen-archives.org/de/document/7535787


FRYDBERG MENDLA και FRAJDA 

 

https://collections.arolsen-archives.org/en/document/7563251 
https://collections.arolsen-archives.org/en/document/7565809  

https://collections.arolsen-archives.org/en/document/7563251
https://collections.arolsen-archives.org/en/document/7565809


GRUNIS BELA και HANNA 

 

https://collections.arolsen-archives.org/en/document/7582639 
https://collections.arolsen-archives.org/en/document/7582648 
  

https://collections.arolsen-archives.org/en/document/7582639
https://collections.arolsen-archives.org/en/document/7582648


LERMAN SURA ITA και WIGDOR 

 

 

https://collections.arolsen-archives.org/en/document/7640958 
https://collections.arolsen-archives.org/en/document/7640965 

  

https://collections.arolsen-archives.org/en/document/7640958
https://collections.arolsen-archives.org/en/document/7640965


AJZENBERG ESTERA και SZLAMA 

 

https://collections.arolsen-archives.org/en/document/7511936 
https://collections.arolsen-archives.org/en/document/5417851 
  

https://collections.arolsen-archives.org/en/document/7511936
https://collections.arolsen-archives.org/en/document/5417851


ZWEIG HELENA και SILWIA 

 

https://collections.arolsen-archives.org/en/document/7773056 
https://collections.arolsen-archives.org/en/document/7773079 

  

https://collections.arolsen-archives.org/en/document/7773056
https://collections.arolsen-archives.org/en/document/7773079


Stefan Jerzy Zweig, ο γιός της HELENA είναι το παιδί του Buchenwald 
 

  

Ο συγγραφέας και καμεραμάν Stefan Jerzy Zweig, γεννήθηκε στις 18.1.1941 και πέρασε τα πρώτα 
του χρόνια στο γκέτο της Κρακοβίας με τους γονείς του, Zacharias Zweig και Helena Zweig, και την 
αδερφή του Sylwia Zweig.  Η οικογένεια χωρίστηκε τον Αύγουστο του 1944. Η μητέρα και η αδερφή 
του μεταφέρθηκαν στο «HASAG Leipzig» στις 4.8.1944 και στις 28.8.1944 στο Auschwitz όπου 
δολοφονήθηκαν.  
Στις αρχές Αυγούστου 1944, σε ηλικία τριών ετών, ο Stefan Jerzy Zweig και ο πατέρας του 
οδηγήθηκαν στο στρατόπεδο συγκέντρωσης Buchenwald , όπου έφτασε στις 5.8.1944 και 
καταγράφηκε με τη σημείωση "Polit Pole Jew" και τον αριθμό κρατουμένων. 67509.  
Το όνομά του ήταν στη λίστα των 200 παιδιών και νέων που επρόκειτο να μεταφερθούν στο Auschwitz 
στις 26.9.1944, αλλά αντικαταστάθηκε με το όνομα του WILLY BLUM. 
 
ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΔΙΕΥΚΡΥΝΙΣΕΙΣ 
Οφείλω να αναφέρω ότι δεν τίθεται θέμα «ανταλλαγής των κρατουμένων».  
O WILLY BLUM μεταφέρθηκε στο Buchenwald με τον δεκάχρονο αδελφό του RUDOLF στις 3.8.1944, μετά τη 
διάλυση του «Στρατοπέδου των τσιγγάνων» στο Auschwitz. 
Στα τέλη του Σεπτεμβρίου 1944, ο RUDOLF θα απελαθεί πίσω στο Auschwitz και ο WILLY προκειμένου να τον 
συνοδέψει, προσφέρεται οικειοθελώς για τη μεταφορά η οποία προοριζόταν αρχικά για τον Stefan Jerzy Zweig.  
Ο BLUM WILLI αρ. 74254 (ημ.γεν. 26/6/1928) προσφέρθηκε οικειοθελώς να συνοδέψει τον 10χρονο αδελφό 
του BLUM RUDOLF αρ. 74251 (ημ.γεν.9.11.1934) και έτσι συμπληρώθηκε η λίστα των 200. Και οι δύο 
δολοφονήθηκαν.  
https://collections.arolsen-archives.org/en/document/1304228  
https://collections.arolsen-archives.org/en/document/130422835 
Ως εκ τούτου, η όποια αναφορά σε «ανταλλαγή των κρατουμένων» δεν είναι μόνο παράλογη αλλά και 
παράνομη σύμφωνα με δικαστική απόφαση. 
Τέλος το μυθιστόρημα «Nackt unter Wölfen» του Bruno Apitz (Η πρώτη δημοσίευση του μυθιστορήματος το 
1958 συνέπεσε με τα εγκαίνια του Μνημείου του Buchenwald) πάνω στο οποίο βασίστηκε η  αριστουργηματική 
ταινία του Φρανκ Μπάιερ «ΓΥΜΝΟ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΟΥΣ ΛΥΚΟΥΣ» δεν είναι η αληθινή ιστορία του Stefan 
Jerzy Zweig.. Ο Stefan Jerzy Zweig έμαθε για το ρόλο του στο μυθιστόρημα το 1964. 

  

https://collections.arolsen-archives.org/en/document/130422840
https://collections.arolsen-archives.org/en/document/130422835


Το ποίημα του HASAG. Nastia Kronenberg, HASAG poem 

 

 

 

 

Να φτάσει καταραμένος, βυθισμένος στον 

πόνο 

Στρατιές μοναχικών, μαχόμενων, 

καταπιεσμένων 

Για αιώνες αιχμαλωσίας, μέρες χωρίς 

δουλειά 

Σήμερα προς την ελευθερία — 

προφητεύουν. 

Προς την ελευθερία! 

 

 
Πηγή: UNITED STATES HOLOCAUST MEMORIAL MUSEUM  
https://perspectives.ushmm.org/item/nastia-kronenberg-hasag-poem 
  

https://perspectives.ushmm.org/item/nastia-kronenberg-hasag-poem


Το ποίημα γράφτηκε από την Πολωνοεβραία Nastia Kronenberg (αργότερα Wanda Rotbart) ενώ εργαζόταν σε 
καταναγκαστική εργασία στο εργοστάσιο πυρομαχικών Hugo-Schneider AG (HASAG) στη Λειψία της Γερμανίας. 
Χαραγμένες στο πίσω μέρος μιας επίσημης φόρμας που προοριζόταν να καταγράψει την παραγωγικότητά της, 
αυτές οι σύντομες γραμμές εκφράζουν ένα μεγάλο συναίσθημα χρησιμοποιώντας λίγα λόγια. Ακόμη και το χαρτί 
που χρησιμοποιήθηκε για το ποίημα μεταφέρει λεπτομέρειες της δίωξής της. Η μητέρα και η αδερφή της, 
απελάθηκαν από το γκέτο της Βαρσοβίας και πέθαναν στην Τρεμπλίνκα, αλλά η νεαρή Nastia κατάφερε να 
αποφύγει τη σύλληψη μέχρι τη συντριβή της Εξέγερσης του Γκέτο της Βαρσοβίας. Μεταφέρθηκε από την 
κατεχόμενη από τους Ναζί Πολωνία για καταναγκαστική εργασία στο HASAG στη Λειψία. Τον Απρίλιο του 1945, 
το εργοστάσιο έκλεισε και άρχισε η εκκένωση του στρατοπέδου. Επέστρεψε στην Πολωνία, όπου εξακολουθούσε 
να φοβάται τον αντισημιτισμό αρκετά ώστε να υιοθετήσει ένα υποτιθέμενο όνομα και να κρύψει την εβραϊκή της 
ταυτότητα. Με ολόκληρη την οικογένειά της να σκοτώνεται κατά τη διάρκεια του Ολοκαυτώματος, η Kronenberg 
αποφάσισε να μεταναστεύσει στη Βραζιλία με την οικογένεια ενός στενού της φίλου. Τελικά εγκαταστάθηκε στο 
Σικάγο για να είναι κοντά σε μέλη της οικογένειας που ζουν στις Ηνωμένες Πολιτείες. 

 

  



Estare Kurz (σήμερα: Estare Weiser), γεννήθηκε στο υποστρατόπεδο συγκέντρωσης 
«HASAG Leipzig», την ημέρα της εκκένωσης, 13 Απριλίου 1945. 
Στις 13 Απριλίου, τα SS έστειλαν τους κρατούμενους του υποστρατοπέδου «HASAG Leipzig» στις 
λεγόμενες πορείες θανάτου με κατεύθυνση ανατολικά. Όσοι προσπάθησαν να δραπετεύσουν ή ήταν 
πολύ αδύναμοι για να συμβαδίσουν, πυροβολήθηκαν από τους φρουρούς. Μόνο αδύναμοι και 
άρρωστοι κρατούμενοι έμειναν πίσω στο υποστρατόπεδο «HASAG Leipzig». Απελευθερώθηκαν από 
τον αμερικανικό στρατό στις 18 Απριλίου 1945. Στην Έκθεση Κατάστασης του Στρατοπέδου 
Συγκέντρωσης της 21ης Απριλίου 1945, αναφέρεται ότι από τις αρχικές σχεδόν 5.000 γυναίκες 
φυλακισμένες στο στρατόπεδο συγκέντρωσης, οι 232 παρέμειναν στο στρατόπεδο, οι οποίες είχαν 
κλονισμένη υγεία και έπρεπε να φροντίζονται από γιατρούς του αμερικανικού στρατού. Επιπλέον, δεν 
υπήρχε σχεδόν καθόλου φαγητό ή φάρμακα, και οι στρατώνες και το ιατρείο ήταν υπερπλήρη. 
https://www.zwangsarbeit-in-leipzig.de/en/de/nazi-forced-labour-in-leipzig/ns-forced-labour-in-leipzig/hasag-leipzig-concentration-camp-subcamp 

 
Η Anna και η Estare Kurz λίγο μετά την απελευθέρωσή τους από το υποστρατόπεδο «HASAG 
Leipzig» το καλοκαίρι του 1945 (πηγή φωτογραφίας: Estare Weiser) 
 
Η καθηγήτρια Ιστορίας Estare Weiser είναι η μητέρα του Philip Jacob Weiser, Αμερικανού δικηγόρου 
και πολιτικού που είχε υπηρετήσει στις κυβερνήσεις Ομπάμα και Κλίντον στον Λευκό Οίκο και στο 
Υπουργείο Δικαιοσύνης. Ο Phil Weiser είναι καθηγητής Νομικής και Τηλεπικοινωνιών στο Hatfield, 
Εκτελεστικός Διευθυντής και Ιδρυτής του Silicon Flatirons Center for Law, Technology και 
Entrepreneurship και Επίτιμος Κοσμήτορας στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου του Κολοράντο . 
Μέλος του Δημοκρατικού Κόμματος, από το 2019 είναι ο 39ος Γενικός Εισαγγελέας της Πολιτείας του 
Κολοράντο.  

https://www.zwangsarbeit-in-leipzig.de/en/de/nazi-forced-labour-in-leipzig/ns-forced-labour-in-leipzig/hasag-leipzig-concentration-camp-subcamp


Δήλωση του Μνημείου της Λειψίας για την Καταναγκαστική Εργασία στο πρώην 
δορυφορικό στρατόπεδο συγκέντρωσης "HASAG Leipzig" στην Kamenzer Strasse 
 
Μεταξύ Ιουνίου 1944 και Απριλίου 1945, το στρατόπεδο συγκέντρωσης «HASAG Leipzig» 
βρισκόταν στην οδό Kamenzer Straße 10 και 12 και στην παρακείμενη περιοχή. Με 
περισσότερες από 5.000 γυναίκες κρατούμενες στρατοπέδων συγκέντρωσης, ήταν το 
μεγαλύτερο δορυφορικό στρατόπεδο γυναικών του στρατοπέδου συγκέντρωσης 
Buchenwald. Επιπλέον, το φθινόπωρο του 1944 δημιουργήθηκε ένα στρατόπεδο για 700 
άνδρες κρατούμενους σε στρατόπεδα συγκέντρωσης. Οι γυναίκες και οι άνδρες που ήταν 
φυλακισμένοι εδώ αναγκάστηκαν να παράγουν όπλα και πυρομαχικά για τη μεγαλύτερη 
σαξονική εταιρεία εξοπλισμών, HASAG (Hugo Schneider AG). 
Το υπάρχον ακόμη κτίριο του εργοστασίου της πρώην HASAG στην οδό Kamenzer Straße 12 
αποτελούσε το κεντρικό κτίριο του γυναικείου δορυφορικού στρατοπέδου. Χτίστηκε το 1940 
για το λεγόμενο Nordwerk της HASAG και σύντομα χρησιμοποιήθηκε για να στεγάσει 
Πολωνούς πολιτικούς καταναγκαστικούς εργάτες. Τον Ιούνιο του 1944, αυτό το κτίριο και οι 
στρατώνες δίπλα του μετατράπηκαν σε υποστρατόπεδο. Στις ψηλές αίθουσες του κτιρίου του 
εργοστασίου στήθηκαν κοιτώνες, ενώ στο ισόγειο ήταν το ιατρείο, το γραφείο και η καντίνα 
του στρατοπέδου. Στο υπόγειο ήταν ο χώρος πλυσίματος και οι θάλαμοι που 
χρησιμοποιήθηκαν ως κελιά εγκλεισμού. Αυτό το μέρος στην Kamenzer Strasse 
αντιπροσωπεύει την εκμετάλλευση, τη βία και τον θάνατο κατά τη διάρκεια της ναζιστικής 
εποχής. 
Το κτίριο στην οδό Kamenzer Straße 12 είναι το μόνο σωζόμενο δομικό λείψανο ενός 
υποστρατοπέδου συγκέντρωσης στην πόλη της Λειψίας και επομένως είναι ένα μέρος 
εξαιρετικής ιστορικής σημασίας. Το κτίριο είναι ιδιόκτητο από το 2007 και έχει προσελκύσει 
επανειλημμένα την προσοχή λόγω νεοναζιστικών δραστηριοτήτων, όπως ακροδεξιών ροκ 
συναυλιών ή ακροδεξιών εξτρεμιστικών ασκήσεων πολεμικών τεχνών. 
Η χρήση ενός πρώην στρατοπέδου συγκέντρωσης από νεοναζί είναι σκάνδαλο και ευτελίζει 
τα δεινά των κρατουμένων που φυλακίζονται εκεί. Αυτή η κατάσταση πραγμάτων είναι ανάξια 
και απαράδεκτη. 
Στις 28 Μαΐου 2020, το δημοτικό συμβούλιο ενέκρινε το ακόλουθο ψήφισμα: «Η πόλη της 
Λειψίας αναγνωρίζει ότι το κτιριακό συγκρότημα στην Kamenzer Straße 10/12, ως πρώην 
στρατόπεδο καταναγκαστικής εργασίας HASAG και το μεγαλύτερο δορυφορικό στρατόπεδο 
γυναικών του στρατοπέδου συγκέντρωσης Buchenwald, έχει ιδιαίτερη ιστορική σημασία και 
καταδικάζει την τρέχουσα χρήση από τους νεοναζί». 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΝΑ ΔΡΑΣΕΙ Η ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΛΕΙΨΙΑΣ! 
Το κτίριο και οι χώροι στην Kamenzer Strasse 12 πρέπει 

➜ να γίνει ιδιοκτησία του δημόσιου τομέα. Εάν η πόλη της Λειψίας δεν αγοράσει η ίδια το 

κτίριο, έχει το καθήκον να ελέγξει σε ποιον θα πωληθεί το κτίριο. Επιπλέον, πρέπει να ακούσει 
και να εφαρμόσει τα αιτήματα του Μνημείου της Λειψίας για την Καταναγκαστική Εργασία και 
των σχετικών παραγόντων στον τομέα της πολιτικής μνήμης. 

➜ να διατηρηθεί και να εξεταστεί ως προς τη (εδαφική) διατήρηση του μνημείου. Η πόλη της 

Λειψίας πρέπει να διαθέσει τους απαραίτητους οικονομικούς πόρους για αυτό. 

➜ Να είναι προσβάσιμο στο Μνημείο Καταναγκαστικής Εργασίας της Λειψίας και σε άλλους 

παράγοντες στον τομέα της πολιτικής μνήμης, ώστε να μπορούν να το επισκέπτονται με 
επιζώντες και τους συγγενείς τους στο μέλλον και να το χρησιμοποιούν για εκπαιδευτικό και 
αναμνηστικό έργο. 

➜ να αναγνωριστεί από την πόλη της Λειψίας ως κεντρικός ιστορικός τόπος μνήμης σε σχέση 

με το σύστημα των υποστρατοπέδων συγκέντρωσης και την καταναγκαστική εργασία των 
Ναζί. 
>> Διαβάστε τη δήλωση και υπογράψτε την 
>> Δελτίο τύπου για τη δήλωση, 25 Ιανουαρίου 2022 (PDF) 
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